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Høringssvar 
Forslag til Lov om epidemier m.v. (epidemiloven) 

 
 

På opfordring fra Sundheds- og Ældreministeriet har Frihedsbevægelsens Fællesråd d.d. indgivet 
høringssvar på lovforslag fremsat den 22. december 2020 af sundheds- og ældreministeren (Magnus 
Heunicke) – vedlagt denne mail. 
 
Der vil med vedtagelsen af dette lovforslag, således som det er udformet fra regeringens hånd, være 
skabt en uoverstigelig kløft i befolkningen mellem dem, der ønsker at leve i en retsstat, og dem, der 
af forskellige, hovedsagelig ukendte, årsager, ønsker at forlade demokratiets og 
Menneskerettighedernes vej.  
 
Der kræves ingen særlig juridisk eller lægevidenskabelig sagkundskab at indse,  
 
1) At forslaget strider mod alle gældende retsprincipper,  
2) at de foreslåede tiltag er fuldstændig disproportionale i forhold til den foreliggende 
sundhedssituation.  
 
De talmæssige kendsgerninger taler helt for sig selv. Påstanden om, at Covid-19 udgør en alvorlig 
trussel mod folkesundheden eller samfundet som helhed er en indtil videre underbygget 
konspirationsteori. Vi mener til gengæld, at regeringens handlinger – nærværende lovforslag 
indbefattet – udgør en betydelig og alvorlig trussel, mod den danske befolkning og det danske 
demokrati. 
 
Vi vil gerne påpege, at: 
 
Der findes et meget stort antal læger, herunder epidemiologer, virologer og vaccineforskere, der er 
helt uenige i de metoder, der bruges til at generere data vedr. Covid-19, og ligeså i de konklusioner, 
der drages ud fra datamaterialet samt de tiltag, regeringen har iværksat i den anledning. 
 
Danske læger og videnskabsmænd, der undsiger Corona – narrativet: 
 

• Overlæge Kim Varming, Ledende overlæge og epidemiolog, Aalborg Universitetshospital 
• Christina Stabell-Ben, professor, PhD, Syddansk Universitet, leder af Research Center for 

Vitamins and Vaccines 
• Lars Kayser, associeret professor, PhD, Institut for Fokesundhedsvidenskab, KU 
• Philippe Grandjean, PhD, professor i Miljømedicin, Syddansk Universitet 
• Vibeke Manniche, læge, PhD 
• Frederik Schaltz-Buchholzer forsker, PhD, Syddansk Universitet 
• Lars Vibe-Hansen, Fhv. Overlæge 
• Aselya Nielsen, Praktiserende læge 
• Joachim Hofmann-Petersen, Anæstesiolog, formand for Dansk Selskab for Anæstesiologi og 

Intensiv Medicin 



• Charlotte Bech, læge 
• Else Smith  fhv. Direktør for Sundhedsstyrelsen 
• Christian Kanstrup Holm  Lektor, Aarhus Universitet, virolog 
• Morten Petersen, professor i biologi, KU 
• Lisbeth Rose, læge 
• Peter Gøtzsche, professor emeritus, overlæge, dr. med. 
• Niels Harrit, Lektor emeritus, (HCØ) Lic. Scient  
• Christian Akim Jacobsen, overlæge, dr. med.  
• Jørn Bech Laursen, dr. med., PhD 
• Mette Maja Mouritsen, speciallæge i almen medicin 
• Claus Hancke, speciallæge 

 
For blot at nævne nogle få. 4 af de her nævnte læger har startet en underskriftindsamling, der indtil 
videre har opnået over 34.000 underskrifter, heriblandt ca. 1.500 fra personer med sundhedsfaglig 
baggrund. 
https://www.skrivunder.net/erkla?u=2704746&s=77939424&utm 
 
 
I USA er The Great Barrington Declaration underskrevet af mere end 40.000 læger og 13.000 andre 
videnskabsfolk, der er beskæftiget i sundhedssektoren. 
https://gbdeclaration.org/#read 
 
Lignende initiativer kendes fra alle andre større lande. Der er altså internationalt tale om en meget 
betydelig dissens. 
 
De overordentlig foruroligende indikationer af regeringens subversive aktiviteter, og promovering 
af falske narrativer i forhold til demokratiet og menneskerettighederne, bør efter vores opfattelse 
indgå i de samlede overvejelser omkring selve legitimiteten af regeringsførelsen. 
 
 


